
 جامعة االسـكندرية
                               كلية االداب     

 ساعتان الزمن :           االمتحاانت اآلليةوحدة 
 جدول    

 0202/0202لمعام الجامعى ن الفرل الدراسى الثانى امتحا
 انتداب مهجه-انتداب عادى-نتظاما

 الثالثة  ةر الفت
 ة وآدابها قدم المغة العربي

  ثالثة :الفرقة ال
 مهاد الالئحة القديسه يدةدمهاد الالئحة الج الهقت اليهم

األدب العربي في العرر العباسي  5الى   3من  4/6/0202الجسعة 
 الثاني تاريخه ونرهصه

 الهجرى  األدب العريب يف القرن الثالث

 عمم المغة عمم المغة)التراكيب والشحه( 5الى   3من  7/6/0202االثشين

 حنو وصرف الشحه والررف 5الى   3من  22/6/0202الجسعة 
 البالغة العربية ) بيان ( البالغة العربية ) البيان ( 5الى   3من  24/6/0202االثشين 

 هـ4حضارة  اسالمية ىف القرن  الفمدفة اإلسالمية 5الى   3من  28/6/0202الجسعة 
 اللغة الشرقية لغة شرقية 5الى   3من  02/6/0202االثشين 

 نصوص اوربية وترمجة نرهص أوربية وترجسة 5الى   3من  05/6/0202الجسعة 

 مادة االنتساب مادة االنتداب 5الى   3من  08/6/0202االثشين 

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     قائم بعسل امين الكمية   السذرف االدارى لمهحدة           

 

 أ.د حسديشه عبد القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسد               اصرأ/ ابراهيم ابراهيم ن    

 

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسد                                                              

        
 
 
 
 
 
 



 

      امعة االسـكشدريةـج
 الزمن : ساعتان                مية  االدابك    

 المتحانات اآلليةوحدة ا
 جـدول

 0202/0202 لمعام الجامعىامتحان الفرل الدراسى الثانى 
 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

  الثانية  الفترة
 غة العربية وآدابهامقدم ال

  : الولىالفرقة ا

 اسم السهاد   الهقت اليهم

 االدب العربى فى صدر االسالم والعرر االمهى  0الى 20من  5/6/0202الدبت 

 الشحه والررف 0الى  20من  8/6/0202الثالثاء
 الشحه والررف العربى

 تاريخ الشقد والبالغة العربية 0الى 20من   22/6/0202الخسيس

 العروض 0الى  20من  24/6/0202شيناالث

 نرهص قرآنية  0الى  20من   02/6/0202االثشين 

 لغة اوربية حديثة 0الى  20من  08/6/0202االثشين 

 )عمم االصهات( عمم المغة  0الى  20من  5/7/0202االثشين

 مادة االنتداب 0الى  20من  20/7/0202االثشين 

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     قائم بعسل امين الكمية   السذرف االدارى لمهحدة           

 

 أ.د حسديشه عبد القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسد                                                              

        
 
 
 
 



              امعة االسـكشدريةـج
 الزمن : ساعتان                مية  االدابك    

 المتحانات اآلليةوحدة ا
 جـدول

 0202/0202 لمعام الجامعىان الفرل الدراسى الثانى امتح
 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 الرابعة  الفترة
 مغة العربية وآدابهاقدم ال

  الفرقة الثانية :

 مهاد الالئحة القديسه يدةدمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 الشحه والررف نحه وصرف 8الى   6من  4/6/0202الجسعة 

 راالدب العربى فى العر 8الى   6من  7/6/0202االثشين
 العباسى

 هـ 0ادب عربي ق

  لغة اوربية حديثة 8الى   6من  22/6/0202الجسعة 
 مادة اختيارية الشقد التطبيقى 8الى   6من  24/6/0202االثشين 
الحزارة االسالمية حتى نهاية  الحزارة االسالمية 8الى   6من  28/6/0202الجسعة 

 هـ3ق
 لغة شرقية لغة شرقية 8الى   6من  02/6/0202شين االث

الشقد العربى فى القرن  8الى   6من  05/6/0202الجسعة 
 الرابع الهجرى 

الشقد العربى فى القرن الرابع 
 الهجرى 

 مادة االنتداب مادة االنتداب 8الى   6من  08/6/0202االثشين

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     الكميةقائم بعسل امين    السذرف االدارى لمهحدة           

 

 أ.د حسديشه عبد القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسد                                                              

        
 
 



       
 جامعة األسكندرية    

 كلية االداب        
 ساعتانالزمن :           االمتحاانت اآلليةوحدة 

 جدول
 0202/0202م الجامعى لمعاامتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 الرابعة ة الفتر 

  قدم المغة العربية وآدابها 
 : الفرقة الرابعة 
 مهاد الالئحة القديسه يدةدمهاد الالئحة الج الهقت اليهم

 النحو والصرف النحو والصرف 8الى   6من  4/6/0202الجسعة 
 االدب املقارن املقارن االدب 8الى   6من  7/6/0202االثشين

الجسعة 
22/6/0202 

 البالغة )علم املعاىن( البالغة العربية)علم املعاىن( 8الى   6من 

االثشين 
24/6/0202 

االدب العرىب ىف عصر الدول  8الى   6من 
 واالمارات

 

الجسعة 
28/6/0202 

 مادة اختيارية تذوق ادىب 8الى   6من 

االثشين 
02/6/0202 

 النثر العرىب احلديث االدب العرىب احلديث )نثر( 8الى   6من 

الجسعة 
05/6/0202 

 لغة شرقية لغة شرقية 8الى   6من 

 مادة االنتساب مادة االنتساب 8الى   6من  08/6/0202االثشين

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     قائم بعسل امين الكمية   السذرف االدارى لمهحدة           

 

 أ.د حسديشه عبد القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسد                                                              


